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1. Inleiding 

‘Alles begint bij taal’ stelt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, in een interview in 
Binnenlands Bestuur (14 maart 2014). Op dit moment telt Nederland ca. 1,3 miljoen laaggeletterden tussen de 16 
en 65 jaar. Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben en bestrijding ervan is dan ook belangrijk. Hoe eerder 
mensen met taal in aanraking komen, hoe beter. Dat begint thuis met voorlezen. “Als je investeert in de aanpak 
van laaggeletterdheid krijg je als gemeente op termijn minder mensen terug voor een uitkering of 
schuldhulpverlening. Bibliotheken zijn zo veel meer dan uitleenbalies voor boeken. Het zijn laagdrempelige 
plekken waar mensen in aanraking kunnen komen met taal. Bezuinigen op bibliotheken is dus zeer onverstandig!” 
volgens Van Bijsterveldt. 
 
Geletterdheid is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Het is in dat verband 
zorgelijk dat het college van de gemeente Schagen fors wil bezuinigen op het bibliotheekwerk. KopGroep 
Bibliotheken is met haar collectie, educatieve programma’s en professionele medewerkers dé essentiële partner 
om laaggeletterdheid aan te pakken. Bezuinigen op de bibliotheek is ‘kortetermijndenken’. De rekening zal later 
gepresenteerd worden. 
 
Een andere reden om niet te bezuinigen op de bibliotheek heeft te maken met de leefbaarheid in kleine kernen. 
Leefbaarheid is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van voorzieningen. De bibliotheek is zo’n 
voorziening en bovendien een die in alle lagen van de bevolking een groot bereik heeft.  
 
De voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Schagen hebben tot gesprekken geleid tussen ambtenaren van 
de gemeente en de bibliotheekdirectie. In het laatste overleg van 25 juni 2014 zijn afspraken gemaakt. KopGroep 
Bibliotheken werkt een viertal bezuinigingsvarianten financieel uit en brengt in beeld wat de maatschappelijke 
gevolgen daarvan zijn, voor zowel jeugd, volwassenen als ouderen. Ook wordt gekeken naar de consequenties 
voor het onderwijs. Wij gaan hierbij uit van onze (prille) ervaringen in de gemeente Hollands Kroon met 
onbemande vestigingen voor volwassenen en jeugdbussen voor kinderen tot 12 jaar. 
 
Dit rapport start met een algemeen marktonderzoek met betrekking tot de gemeente Schagen en de bibliotheken 
in de gemeente Schagen. Bibliotheekmedewerkster Margriet Kaandorp komt aan het woord over de effecten van 
eventuele bezuinigingen. Vervolgens worden de verschillende financiële varianten en hun consequenties 
besproken. Tot slot is een recent interview met bibliotheekdirecteur Mannes Westra in Bibliotheekblad 
opgenomen over de gevolgen van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk in de gemeente Hollands Kroon. 

2. Bevolking gemeente Schagen 
 
De samenstelling van de bevolking wordt hieronder weergegeven:  
 

 Schagen 

Niet-westerse allochtonen 2% 

65-plussers 23% 

75-plussers 12% 

Kinderen <14jaar 12% 

Eenpersoonshuishoudens 39% 

Eenoudergezinnen 6% 

Huishoudens met kinderen 18% 

Fiscaal inkomen € 2379,- 

Mensen per huishouden 1.7 

Aantal inwoners (2013) 46.207 
 

Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart/ 
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Conclusie: in de gemeente Schagen wonen relatief veel 65-plussers en er zijn veel eenpersoonshuishoudens.  

 

3. Doelgroepen Schagen 
 
Bibliotheken segmenteren hun doelgroepen door middel van het MOSAIC systeem. De behoeften van de 
verschillende doelgroepen worden hierin uitgesplitst. In Schagen bestaat de bevolkingssamenstelling vooral uit 
traditionele gezinnen, welvarende genieters en cultuurgenieters.  
 
Van de bibliotheekleden in Nederland behoort 31% tot de groep traditionele gezinnen. Kernwoorden zijn: lokaal, 
actief in de buurt, ons-kent-ons en bescheiden ('doe maar gewoon, dat is al gek genoeg'). Volwassen leden laten 
zich graag inspireren. Men vindt de prijs-kwaliteitverhouding van producten en diensten belangrijk, maar is niet 
per se uit op het goedkoopste alternatief. 
 
11% van de bibliotheekleden in Nederland behoort tot de groep welvarende genieters. Kernwoorden zijn: nuchter 
en weinig materialistisch ingesteld. Het leven speelt zich af in en om het dorp/de stad waar ze wonen. Ze zijn vaak 
actief betrokken bij het verenigingsleven. Het merendeel is tussen de 40-60 jaar. Het zijn kritische consumenten: 
men wil het beste en kiest voor gemak en goede service. 
 
Een kwart van de bibliotheekleden in Nederland behoort tot de groep cultuurgenieters. Kernwoorden zijn: gericht 
op het individu, openstaan voor iets nieuws en inspiratie. Leeftijd: veelal 50+ en hoger opgeleid. Men heeft het 
financieel goed en geniet van het leven. Deze groep is minder gevoelig voor prijsaanbiedingen. Men is goed 
bereikbaar via digitale media. 
 

Conclusie: uit het MOSAIC onderzoek concluderen we dat het Retailconcept (winkelformule) goed aansluit bij de 
behoeften van deze doelgroepen. Men neust graag rond in de bibliotheek en verwacht dat de bibliothecaris 
persoonlijke service en advies kan leveren. 

 

4. Bibliotheken in de gemeente Schagen  
 
Ledenaantal en ontwikkeling 
 
Hieronder ziet u per vestiging in Schagen het ledenaantal in 2012 en 2013, de groei in percentage ten opzichte 
van 2012, het percentage jeugdleden per vestiging en per gemeente en de doelgroep van de vestiging. De 
gemeente Schagen heeft een bereik van 22%, landelijk ligt dit percentage op 25%. 
 

Vestigingen Aantal 
leden 
2012 
 

Aantal 
leden 
2013 

Groei/ 
krimp 

Jeugd t/m 18 
jaar 2012 

Jeugd t/m 18 
jaar 2013 

Doelgroep 

Gemeente 
Schagen 

9.277 10.646 115% 47% 51%  

Schagen  4733 5449 115% 41% 45% Alle 
doelgroepen 

Callantsoog   463 479 103% 41% 43% Volwassenen 

’t Zand   626 673 108% 52% 54% Volwassenen 
en Jeugd 

Tuitjenhorn  2970 3247 109% 49% 51% Alle 
doelgroepen 

Jeugdbus 482 798 165% -- 100% Jeugd 
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We zien hier dat de ledenaantallen gegroeid zijn. Uit het groeiende aandeel van de jeugdleden kunnen we 
concluderen dat vooral nieuwe jeugdleden hebben gezorgd voor deze groei. Jeugdleden van 0-12 jaar zijn een 
strategisch speerpunt van KopGroep Bibliotheken. Daarom is deze groei in jeugdleden positief. Voor de financiën 
is een groei in (betalende) volwassen leden echter ook belangrijk. Het Plug-in concept in Callantsoog is opgezet in 
2013. De resultaten zijn hier gedeeltelijk verwerkt. Volgens de coördinator van Callantsoog loopt het ledenaantal 
en het bezoek sinds de installatie van de Plug-in terug. 
 

Conclusie: de ledenaantallen groeien. De vestigingen Schagen en Tuitjenhorn hebben de hoogste groei in leden. 
Callantsoog toont een onvolledig beeld, omdat de Plug-in Bibliotheek recent geïntroduceerd is.  

 
Ledensamenstelling 2013 
 

 
 
 
In de gemeente Schagen zien we dat vrouwen tussen de 26 en 65 jaar de grootste groep zijn. Daarna komen de 
jongeren tot 14 jaar. De jeugdleden uit Schagen die staan ingeschreven bij de jeugdbus worden niet 
meegerekend. Dit kan een iets vertekend beeld geven over de jeugdleden.  
 

Conclusie: in Schagen wonen veel 65-plussers. Daarom is het van groot belang bemande vestigingen te behouden, 
vaste medewerkers op de vestigingen te hebben en aansprekende activiteiten voor ouderen te organiseren.  

 
 
Aantal uitleningen in 2013  
 

Vestigingen Uitleningen 
 

Verlengingen Totaal Gemiddeld aantal uitleningen per 
lid per jaar in 2013 

 
Schagen 

    

Schagen  134.099 52.662 186.761 34 

Callantsoog   10.706 3.243 13.949 29 

’t Zand   18.282 6.324 24.606 37 

Tuitjenhorn  87.120 38.306 125.426 39 

 
Hierboven staan de uitleningen en verlengingen per vestiging. Hierbij is het gemiddeld aantal uitleningen 
(inclusief verlengingen) per lid berekend. De vestiging in Tuitjenhorn heeft gemiddeld de meeste uitleningen per 
bibliotheeklid.  
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Conclusie: bibliotheek Tuitjenhorn doet het goed. Buiten de uitleningen bezoekt men de bibliotheek graag om 
daar ter plekke te lezen of voor ontmoeting en debat. De laagste uitleningen zijn te zien in Callantsoog, dit zou het 
eerste effect kunnen zijn van het nieuwe concept: de Plug-in Bibliotheek. 

 
Bezoekersaantallen Schagen en Tuitjenhorn 2014 
 

 

 
De bezoekersaantallen van de vestigingen Schagen en Tuitjenhorn waren het hoogste begin dit jaar. In de 
winterperiode wordt wellicht de bibliotheek vaker bezocht dan in de zomermaanden. De vestiging in Tuitjenhorn 
trekt gemiddeld 3300 bezoekers per maand. Voor Schagen zijn dit 8500 bezoekers per maand. 
 

Conclusie: Schagen telt een kleine 20.000 inwoners, het bezoek aan de bibliotheek per maand is dus 8,5% van de 
inwoners als je de toeristen en bezoekers van buitenaf niet meetelt. Na de centrale bibliotheek van Den Helder 
trekt Schagen de meeste bezoekers in het gebied van KopGroep Bibliotheken (van 14 vestigingen in totaal). 
Tuitjenhorn volgt op de vierde plaats na Texel. 

 
Onderwijsactiviteiten in 2013 
 

Voorleesbezoek bibliotheek kleuters 41 groepen 

Bibliotheekbezoeken groep 3 t/m 8 66 groepen 

Introductie + collectie in de klas 34 groepen 

Collecties  41 groepen 

Klasse!passen  141 groepen 

Nationale Voorleeswedstrijd 9 scholen 

Totaal aantal groepen 224 groepen 

 
In dit overzicht zien we dat de bibliotheken in Schagen vorig jaar 224 groepen basisschoolleerlingen hebben 
begeleid. Verder organiseerde KopGroep Bibliotheken -in samenwerking met Triade- voor leerkrachten een 
symposium Kinderboekenweek en de cursus leescoördinator onderwijs. 
 

Conclusie: de bibliotheken van Schagen verrichten een belangrijke rol op het gebied van educatie. 
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BiebPanel onderzoeken KopGroep Bibliotheken 
 
BiebPanel is een online klantenpanel, waarbij een paar keer per jaar vragen worden gesteld aan een groep van 
500 klanten van 16 jaar en ouder. Hieronder een aantal bevindingen uit recent onderzoek. 
De leden van KopGroep Bibliotheken houden van persoonlijk contact. Ze willen vriendelijk begroet worden, willen 
dat er tijd is voor een praatje en melden zich persoonlijk aan voor activiteiten. Ze komen graag naar activiteiten. 
Binnen KopGroep Bibliotheken neemt de ontmoetingsfunctie een belangrijke plaats in. Er zijn verschillen tussen 
de wensen van jongeren en ouderen. Dit zien we terug in het onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek. 
Ouderen geven voorkeur aan bemande bibliotheken, jongeren zijn neutraal. Daaruit kan de voorzichtige conclusie 
getrokken worden dat het waarschijnlijk de ouderen zijn die het persoonlijk contact belangrijk vinden. Jongeren 
willen vooral gemak. 
 
Het personeel is van groot belang voor de tevredenheid van met name de oudere leden. Uit de onderzoeken blijkt 
telkens dat de leden zeer tevreden zijn over het personeel van KopGroep Bibliotheken.  
 
Het zijn vooral de ouderen die naar de activiteiten gaan. Zij zijn met name geïnteresseerd in tentoonstellingen, 
lezingen of een presentatie van een auteur. Bij het ontwikkelen van beleid is het belangrijk deze doelgroep voor 
ogen te houden.  
 
Feiten 
Meer dan 90% van de respondenten van KopGroep Bibliotheken is het eens met de volgende stellingen: 

 De bibliotheek moet blijven bestaan 

 De bibliotheek is belangrijk voor de jeugd 

 De bibliotheek is belangrijk voor het opdoen van kennis 

 De bibliotheek is belangrijk voor oudere mensen 

 De bibliotheek is meer dan alleen boeken 

 De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de samenleving 
 
De NPS (Net Promoter Score): hoe waarschijnlijk is het dat de respondent de bibliotheek aan kennissen of 
vrienden zou aanraden, is voor de KopGroep Bibliotheken sterk gegroeid sinds 2012 van 29 naar 44. De NPS van 
alle bibliotheken in het panel is gegroeid van 27 naar 43. De NPS is een meting voor de loyaliteit van klanten. De 
klanten van KopGroep Bibliotheken zijn relatief loyaal. 
 

Conclusie: de meest belangrijke speerpunten voor KopGroep Bibliotheken zijn leesbevordering, kennis, informatie 
en de ontmoetingsfunctie. Laaggeletterdheid heeft een percentage van 15% in de regio Schagen, leesbevordering 
vanuit de bibliotheken draagt bij aan een verlaging van dit percentage. Ouderen geven voorkeur aan bemande 
vestigingen, jongeren aan gemak. Persoonlijke service en het organiseren van activiteiten blijven belangrijk. 
 

 
 

5. Conclusies marktonderzoek 
 
Algemeen 

 Bevolking bestaat uit veel 65-plussers en er zijn veel eenpersoonshuishoudens. 

 Resultaten MOSAIC doelgroepen: Retailconcept past bij de doelgroepen, men neust graag rond en 
persoonlijke service is belangrijk.  

 15% laaggeletterdheid in de regio Schagen. 
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Specifiek 

 Ledenaantallen groeien. 

 Vestigingen Schagen en Tuitjenhorn trekken de meeste leden en bezoekers. 

 Uitleningen dalen maar bezoekersaantallen stijgen. 

 Belang om activiteiten te behouden/uit te breiden. 

 Persoonlijke service en kennis binnen vestigingen is gewenst. 

 Frequente samengewerkt met kinderopvang, scholen en leerkrachten. 

 Vraagteken voor (Callantsoog) Plug-In concept. 
 
Speerpunten 

 Leesbevordering, kennis, informatie en ontmoetingsfunctie. 
 

 
6. Margriet Kaandorp (educatiemedewerker KopGroep Bibliotheken) aan het 

woord: “de effecten van de bezuinigingen in de gemeente Hollands Kroon” 
 
Jeugdleden 
De jeugdbus is ingezet als vervanging van de bibliobus, nu vervangt het ook de vaste vestigingen in Hollands 
Kroon. De toegankelijkheid tot boeken is voor volwassenen gegarandeerd door middel van de onbemande 
vestigingen met ruime openingstijden, echter kinderen kunnen maar 1 keer in de 3 weken in de jeugdbus terecht. 
Er zijn wel meer kinderen lid geworden, maar door de beperkte beschikbaarheid van de bus lopen de 
uitleencijfers terug. KopGroep Bibliotheken is er van uitgegaan dat met de jeugdbus veel kinderen bereikt konden 
worden, maar in de praktijk kleven er nogal wat organisatorische bezwaren aan dit concept, vooral op de grotere 
scholen: 

- Bij een grote school is er niet genoeg tijd om alle klassen naar de bus te laten komen. 
- Als er kinderen in groepjes naar de bus gaan, kan er in de klas geen instructie worden gegeven. 
- Kinderen leren minder goed om zelfstandig boeken uit te zoeken. 
- Kinderen leren minder om vanuit eigen intrinsieke motivatie naar de bibliotheek te gaan. 
- Jonge kinderen moeten alleen met een volle tas boeken lopend of op de fiets naar huis. Dit kan gevaar in 

het verkeer opleveren.  
 
Ook heeft het effecten op de omgang met boeken binnen het gezin: 

- Ouders hebben weinig tot geen zeggenschap over de boeken die hun kinderen meenemen. 
- Ouders met kleine kinderen kunnen maar 1 keer in de 3 weken in de jeugdbus terecht. Dit is op een vast 

tijdstip en dat moet maar net uitkomen binnen het gezin. 
- Als er een klas met kinderen in de bus aanwezig is kunnen individuele ouders met peuters niet naar 

binnen omdat het dan te vol is. 
- Ouders van schoolgaande kinderen kunnen niet meer gezamenlijk met hun kinderen boeken uitzoeken. 
- De kinderen van 12+ vallen buiten de boot als de school voor voortgezet onderwijs geen eigen 

mediatheek heeft. 
 
De verantwoordelijkheid voor het lenen van boeken wordt bij de school gelegd, terwijl het eigenlijk de 
verantwoordelijkheid is van ouders/opvoeders. De ondersteuning vanuit de thuissituatie valt hierbij weg. De 
binding die boeken kunnen geven wordt dan ook minder binnen het gezin. 
 
Wat zijn gevolgen voor kinderen als er minder wordt gelezen: 

- Beperkter taalontwikkeling (die al minder is op het platteland) 
- Beperktere woordenschat 
- Minder voorlezen thuis: dit heeft consequenties voor de woordenschat, taalontwikkeling en 

schoolprestaties. 
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- Minder toegang tot betrouwbare informatie en minder opdoen van mediawijsheid. 
- Grotere kans op laaggeletterdheid. 

 
‘Doe de Bieb’ is het educatieve jaarprogramma dat KopGroep Bibliotheken aanbiedt aan de 94 basisscholen in de 
Kop van Noord-Holland. In 2013 werden in totaal 1190 educatieve activiteiten uitgevoerd. In 2014 is vanwege de 
bezuinigingen een kostendekkend aanbod gedaan aan de 30 scholen in Hollands Kroon. De inschrijving op dit 
programma is echter nihil, omdat de kosten voor de scholen als gevolg van de bezuinigingen sterk gestegen zijn. 
Bezuinigen op de dienstverlening van KopGroep Bibliotheken heeft dus in Hollands Kroon direct tot negatieve 
gevolgen geleid voor wat betreft het gebruik van educatieve bibliotheekprogramma’s. 
 
Volwassen leden 
30% van de leden in Hollands Kroon is afgehaakt na de installatie van de onbemande vestigingen. Als er ook geen 
bemande voorziening meer is in Tuitjenhorn zullen er naar verwachting veel leden ook hier hun abonnement 
opzeggen. De bevolking (en daarbij de jeugd) in de grote kernen Warmenhuizen en Tuitjenhorn wordt dan op 
achterstand gezet ten opzichte van de bevolking in Schagen. Ook de kwetsbare groepen (ouderen, werklozen) 
hebben geen alternatief meer en haken af. En dat terwijl de vestiging in Tuitjenhorn juist een regiofunctie heeft 
gekregen na eerdere bezuinigingen op de bibliobus. Veel leden uit onder meer Dirkshorn en Waarland maken nu 
gebruik van deze vestiging. 
 
De ervaringen in de onbemande bibliotheken in Hollands Kroon hebben geleerd dat veel mensen afhaken omdat 
ze het gebruik van een onbemande vestiging als onveilig beschouwen (ondanks cameratoezicht en hulptelefoon). 
Het concept van zelfbediening is voor veel oudere leden een struikelblok. Men komt niet alleen naar de 
bibliotheek om materialen te lenen, maar ook voor advies en hulp bij het uitzoeken of reserveren van titels.  
Nieuwe leden moeten nu voor hun inschrijving uitwijken naar de dichtstbijzijnde bemande vestiging of het online 
regelen. Niet iedereen is daartoe in staat. Regelmatig reizen naar een bemande bibliotheek is sowieso voor veel 
mensen (vooral senioren) geen reële mogelijkheid.  
 
E-book versus papieren boek 
Het college van Hollands Kroon rechtvaardigde de bezuinigingen onder meer door te wijzen op de 
voortschrijdende digitalisering van boeken. De realiteit is echter dat momenteel slechts 4% van alle Nederlandse 
boektitels digitaal wordt aangeboden. Naar verwachting is het marktaandeel in 2016 tussen de 8 tot 10%. Volgens 
onderzoek van het gerenommeerde tijdschrift Boekblad zal dat percentage pas in 2025 tussen de 40 en 60% 
liggen. Voortschrijdende digitalisering als argument voor huidige bezuinigingen is dus niet realistisch.  
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7. Financiële varianten en toelichting 
 

Mannes Westra, Directeur KopGroep Bibliotheken:  
“In de meest vergaande bezuiniging (sluiting van Tuitjenhorn, 't Zand en Callantsoog) zal de daling van het aantal 

betalende gebruikers volgens onze raming zo'n 40% bedragen.” 

 
Variant 0:  
Geen bezuinigingen 
 
Variant 1: 

- Sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand.  
- Behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen. 
- Behoud van de bibliotheek in Tuitjenhorn voor alle doelgroepen. Mogelijk in aangepaste (kleinere) 

ruimte en met openingsuren die zowel bemand als voor een deel onbemand zijn. 
- Jeugdbus (11 standplaatsen) 

Voor de volwassen leden in Callantsoog en ’t Zand is de consequentie dat er geen bibliotheekvoorziening meer in 
de kern aanwezig is. Zij zullen moeten uitwijken naar andere locaties of van online dienstverlening gebruik 
maken.  
Voor de dienstverlening aan het onderwijs zal er in Schagen en Tuitjenhorn niets veranderen, de inschrijvingen  
van het programma ‘Doe de Bieb’ zullen nagenoeg gelijk blijven. 
In Callantsoog rijdt de jeugdbus al, voor die kinderen verandert er niets. Voor de kinderen in ’t Zand zal het 
gebruik van de jeugdbus een verslechtering betekenen ten opzichte van de huidige situatie omdat de jeugdbus 
slechts eens per drie weken de school bezoekt. 
 
Variant 2a: 

- Sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand.  
- Sluiten van de jeugdafdeling in de bibliotheek Tuitjenhorn. 
- Behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen. 
- Transformatie van de bibliotheek in Tuitjenhorn naar een onbemande vestiging voor volwassenen.  
- Jeugdbus (15 standplaatsen) 

Voor de volwassen leden in Callantsoog en ’t Zand is de consequentie dat er geen bibliotheekvoorziening meer in 
de kern aanwezig is. Zij zullen moeten uitwijken naar andere locaties of van online dienstverlening gebruik 
maken. 
Voor de volwassen leden in Tuitjenhorn en Warmenhuizen zal nog slechts een onbemande locatie overblijven met 
een zeer beperkte collectie. 
Voor de dienstverlening aan het onderwijs zal er in Schagen niets veranderen, de inschrijvingen  van het 
programma ‘Doe de Bieb’ zullen nagenoeg gelijk blijven. 
In Callantsoog rijdt de jeugdbus al, voor die kinderen verandert er niets. Voor de kinderen in ’t Zand en in 
Tuitjenhorn en Warmenhuizen zal het gebruik van de jeugdbus een verslechtering betekenen ten opzichte van de 
huidige situatie omdat de jeugdbus slechts eens per drie weken de school bezoekt. Het aantal inschrijvingen van 
het programma ‘Doe de Bieb’ in Tuitjenhorn/Warmenhuizen zal naar verwachting afnemen. 
 
Variant 2b: 

- Sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand.  
- Sluiten van de bibliotheek voor volwassenen in Tuitjenhorn. 
- Behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen. 
- Behoud van de bemande jeugdbibliotheek in Tuitjenhorn.  
- Jeugdbus (11 standplaatsen) 
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Voor de volwassen leden in Callantsoog, ’t Zand, Tuitjenhorn en Warmenhuizen is de consequentie dat er geen 
bibliotheekvoorziening meer in de kern aanwezig is. Zij zullen moeten uitwijken naar andere locaties of van online 
dienstverlening gebruik maken. 
Voor de dienstverlening aan het onderwijs zal er in Schagen niets veranderen, de inschrijvingen  van het 
programma ‘Doe de Bieb’ zullen nagenoeg gelijk blijven. 
In Callantsoog rijdt de jeugdbus al, voor die kinderen verandert er niets. Voor de kinderen in ’t Zand zal het 
gebruik van de jeugdbus een verslechtering betekenen ten opzichte van de huidige situatie omdat de jeugdbus 
slechts eens per drie weken de school bezoekt.  
Voor de kinderen in Tuitjenhorn en Warmenhuizen blijft de jeugdbibliotheek behouden. De openingsuren kunnen 
worden toegespitst op de doelgroep. Het aantal inschrijvingen van het programma ‘Doe de Bieb’ zullen nagenoeg 
gelijk blijven. 
 
Variant 3: 

- Sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand.  
- Sluiten van de bibliotheek  in Tuitjenhorn. 
- Behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen. 
- Jeugdbus (15 standplaatsen) 

Voor de volwassen leden in Callantsoog, ’t Zand, Tuitjenhorn en Warmenhuizen is de consequentie dat er geen 
bibliotheekvoorziening meer in de kern aanwezig is. Zij zullen moeten uitwijken naar andere locaties of van online 
dienstverlening gebruik maken. 
Voor de dienstverlening aan het onderwijs zal er in Schagen niets veranderen, de inschrijvingen  van het 
programma ‘Doe de Bieb’ zullen nagenoeg gelijk blijven. 
In Callantsoog rijdt de jeugdbus al, voor die kinderen verandert er niets. 
Voor de kinderen in ’t Zand en in Tuitjenhorn en Warmenhuizen zal het gebruik van de jeugdbus een 
verslechtering betekenen ten opzichte van de huidige situatie omdat de jeugdbus slechts eens per drie weken de 
school bezoekt. Het aantal inschrijvingen van het programma ‘Doe de Bieb’ in Tuitjenhorn/Warmenhuizen zal 
naar verwachting afnemen. 
 
 

Toelichting 
 
Scholen maken veel gebruik van de bestaande bibliotheekvestigingen door klassikaal boeken te ruilen en deel te 
nemen aan programma’s van ‘Doe de Bieb’. Bij het verdwijnen van een vestiging zal er een forse afname van het 
aantal inschrijvingen plaatsvinden. De scholen krijgen dan geen inhoudelijke ondersteuning meer vanuit de 
afdeling educatie van KopGroep Bibliotheken. Dit betekent een verschraling voor de lessen leesbevordering, 
boekpromotie, informatievaardigheden en mediawijsheid.  
 
De jeugdbus is een voorziening die uitsluitend bestemd is voor de doelgroep 0-12 jaar. De rijdende 
minibibliotheek rijdt volgens een driewekelijks rooster naar de scholen toe en staat daar dan een dag of dagdeel 
voor de deur. De kosten van een jeugdbus bedragen gemiddeld € 7.700 per standplaats. Dat is inclusief collectie 
en personeel. De kosten zijn relatief laag, omdat de jeugdbus slechts een keer per drie weken de 
standplaats/school bezoekt. Ten opzichte van een vaste locatie, waar ouders met kleine kinderen veelvuldig 
gebruik van kunnen maken, is een jeugdbus een grote achteruitgang.  
 
Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. In sommige delen van de Noordkop is het percentage 
laaggeletterden zelfs hoger dan gemiddeld. Door de leesmogelijkheden van de jeugd te beperken zal de 
leesvaardigheid van deze groep zich minder goed ontwikkelen dan noodzakelijk is. Immers, leesvaardigheid bouw 
je op door veel te lezen. Laaggeletterdheid zal op deze manier juist toenemen in plaats van afnemen.  
Ook voor laaggeletterde volwassenen zal het verdwijnen van voorzieningen nadelige gevolgen hebben. Het 
gebruik van speciale collecties voor laaggeletterden zal door bezuinigingen flink afnemen of verdwijnen met alle 
gevolgen van dien. 
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Op basis van cijfers in Hollands Kroon is de verwachting dat er een flinke afname van het aantal volwassenen bij 
variant 2a, 2b en 3 zal optreden. Dat betekent dus ook een afname van contributie-inkomsten. Tevens 
verwachten we een flinke afname van het aantal jeugduitleningen bij variant 2a en 3. Ook bij forse bezuinigingen 
zal er toch een bibliotheekvoorziening voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar moeten blijven. Dat 
betekent dat op diverse kosten, zoals bijvoorbeeld het collectiebudget, maar zeer beperkt bezuinigd kan worden. 
 
De bibliotheek van Schagen in Markt 18 kampt nu al met ruimtegebrek. De ruime openingstijden zorgen voor een 
zo groot mogelijke spreiding van het bezoek. De capaciteitsproblemen van de bibliotheek in Markt 18 zullen 
toenemen als ook de inwoners van Warmenhuizen, Tuitjenhorn en andere kernen aangewezen zijn op de 
bibliotheek in Markt 18. Dan zal de druk op de ruimte en de collectie (en dientengevolge ook op de medewerkers) 
onaanvaardbaar toenemen.  
 
Het gebouw in Tuitjenhorn is eigendom van de gemeente. Ons voorstel is om de erfpachtconstructie te 
beëindigen. KopGroep Bibliotheken kan dan de benodigde ruimte (afhankelijk van het antwoord op de vraag 
welke voorziening er blijft) huren van de gemeente. De resterende ruimte kan de gemeente verhuren aan derden. 
In de berekeningen is uitgegaan van € 30.000 huisvestingskosten voor de locatie Tuitjenhorn. Dit is een aanname. 
 
De kosten van de back-office zullen bij de varianten 1 t/m 3 weliswaar dalen, maar natuurlijk niet evenredig. De 
daling varieert van ca. € 25.000 tot ca. € 50.000. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop de dienstverlening 
aan het onderwijs na eventuele bezuinigingen zal worden uitgevoerd. In reguliere bibliotheekvestigingen maken 
scholen meer gebruik van de onderwijsprogramma's dan in de jeugdbus. Er is een raming gemaakt van de derving 
van inkomsten bij de verschillende varianten. Bij de meest vergaande bezuiniging (sluiting van Tuitjenhorn, 't Zand 
en Callantsoog) zal de daling van het aantal betalende gebruikers volgens onze berekening zo'n 40% bedragen. 
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Doorrekening bezuinigingen gemeente Schagen     

Berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers uit de herziene begroting 2014   

Berekeningen zijn exclusief frictiekosten     

 

 Variant 0 Variant 1 Variant 2a Variant 2b Variant 3 

 Markt 18 Markt 18 Markt 18 Markt 18 Markt 18 

 

Tuitjenhorn T'horn J/V 
bemand/ 

onbemand 

T'horn V 
onbemand T'horn J 

bemand  

 

't Zand J en V 
onbemand  

 

  

 

Plug-in C'oog V 
onbemand 

  

 

  

 

Jeugdbus 10 
standplaatsen 

Jeugdbus 11 
standplaatsen 

Jeugdbus 15 
standplaatsen 

Jeugdbus 11 
standplaatsen 

Jeugdbus 15 
standplaatsen 

      

Kosten Frontoffice      

Vestiging Markt 18  € 370.000 € 380.000 € 380.000 € 390.000 € 390.000 

Tuitjenhorn € 290.000 € 240.000 € 100.000 € 140.000 € 0 

C'oog Plug-in € 60.360 € 0 € 0 € 0 € 0 

t Zand € 73.892 € 0 € 0 € 0 € 0 

Jeugdbus  € 77.000 € 84.700 € 115.500 € 84.700 € 115.500 

 € 871.252 € 704.700 € 595.500 € 614.700 € 505.500 

      

      

Kosten Backoffice      

Begroting 2014 € 288.287 € 288.287 € 288.287 € 288.287 € 288.287 

Afname Backoffice  € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 50.000 

  € 263.287 € 238.287 € 263.287 € 238.287 

      

Totaal € 1.159.539 € 967.987 € 833.787 € 877.987 € 743.787 

      

      

Inkomsten      

Gebruikersbegroting 
2014 € 170.000 € 170.000 € 170.000 € 170.000 € 170.000 

Derving inkomsten  € 30.000 € 50.000 € 70.000 € 70.000 

  € 140.000 € 120.000 € 100.000 € 100.000 

      

Bijdrage gemeente      

Begroting 2014 € 1.028.344 € 1.028.344 € 1.028.344 € 1.028.344 € 1.028.344 

In variant  € 827.987 € 713.787 € 777.987 € 643.787 

      

Bezuiniging  € 200.357 € 314.557 € 250.357 € 384.557 

      

Toelichting afkortingen: J = dienstverlening voor de jeugd, V = dienstverlening voor volwassenen  
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Bijlage I 
 
Frictiekosten 
 
Bezuinigingen op het bibliotheekbudget die leiden tot sluiting van bibliotheekvestigingen hebben doorgaans 
frictiekosten tot gevolg. Hierbij moet gedacht worden aan kosten die te maken hebben met ICT (contracten voor 
meerdere jaren of contracten/licenties op basis van inwoneraantallen), huisvesting (lopende 
huurovereenkomsten) en personeel (ontslagvergoeding). Afhankelijk van het volume van de beoogde 
bezuinigingen zullen de frictiekosten hoger of lager uitvallen. 
 
KopGroep Bibliotheken heeft in opdracht van de gemeente Schagen een viertal varianten doorgerekend. Bij elk 
van deze varianten zullen frictiekosten een rol spelen. 
 

 ICT:  
- De licenties met betrekking tot het bibliotheekautomatiseringssysteem zijn gebaseerd op 

inwoneraantal. Deze kosten dalen niet bij bezuinigingen. 
- De contracten met betrekking tot de datalijnen en het VDI-netwerk zijn afgesloten voor 60 

maanden (5 jaar). De looptijd is tot eind 2017. 
 

 Huisvesting: 
- Callantsoog: er is een huurcontract voor de huidige locatie tot de oplevering van de verbouwde 

AH supermarkt. Daarna geldt in de supermarkt een huurovereenkomst voor 10 jaar. De huurprijs 
is € 3.360 op jaarbasis. Bijkomende kosten voor energie, water, schoonmaak en operationele 
ondersteuning is: € 3.000. Opzeggen van het huurcontract leidt in beginsel niet tot vermindering 
van de huurbetalingsverplichting tot aan het einde van de looptijd van het contract. 

- ’t Zand: de gemeente Schagen huurt de bibliotheekruimte in de Multitreffer. De gemeente 
verhuurt deze door aan de bibliotheek. KopGroep Bibliotheken kan de huur per maand opzeggen. 
Als dat gebeurt, zijn de lasten van het huurcontract voor rekening van de gemeente gedurende de 
resterende looptijd van het huurcontract. 

- Tuitjenhorn: de bibliotheek is feitelijk eigendom van de gemeente Schagen. Er is een 
erfpachtovereenkomst vanuit de voormalige gemeente Harenkarspel met (nu) KopGroep 
Bibliotheken. KopGroep Bibliotheken draagt de exploitatielasten van het gebouw. Wij stellen voor 
om de erfpacht te beëindigen en alleen de benodigde ruimte voor de bibliotheek te huren van de 
gemeente. Hoeveel ruimte nodig is zal afhangen van welke variant gekozen wordt. De 
exploitatielasten van het gebouw bedragen thans ongeveer € 60.000 per jaar inclusief reservering 
voor onderhoud. Afhankelijk van de besluitvorming zal de bibliotheek op deze locatie al dan niet 
blijven bestaan. De oppervlakte die de bibliotheek nodig heeft verschilt per variant, maar zal in 
elke variant kleiner zijn dan nu. Een deel van het huidige gebouw kan zo beschikbaar komen voor 
verhuur aan derden.  

 

 Personeel: 
Hoeveel personeelsleden ontslagen zullen moeten worden hangt af van de omvang van de 
bezuinigingen. Bij variant 1 kunnen de personele consequenties beperkt blijven en zal het wellicht 
mogelijk zijn deze op te vangen door natuurlijk verloop. Bij de varianten 2a, 2b en 3 zijn de 
consequenties veel groter. Dan zullen er zeker ontslagen moeten vallen. KopGroep Bibliotheken heeft 
veel part-time medewerkers. Per ontslagen medewerker moet rekening gehouden worden met een 
ontslagvergoeding van ca. € 10.000. De kosten van het sociaal plan kunnen als volgt worden geraamd: 

Variant 1: van  € 0   tot € 10.000 
Variant 2a en 2b € 20.000 tot € 30.000 
Variant 3  € 40.000  tot  € 60.000  
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